Ročník XIX.

Číslo 4

Apríl 2021

Milí spoluobčania,
začali sme štvrtý mesiac tohto roku, mesiac apríl, ktorý
má okrem iného aj prívlastok "bláznivý". A skutočne. Keď
píšem tento príspevok, padá vonku sneh. Predpoveď
počasia nám ale pre ďalšie dni signalizuje stúpajúce
denné maximá ku 20 stupňom. Dúfam, že tento
optimizmus sa prenesie aj do pozitívnych správ boja s
pandémiou. Bodaj by, pretože COVIDová doba, ktorú už
viac ako rok prežívame, nie je ku nám v ničom žičlivá. Pred
pár dňami sme prežili sviatky Veľkej noci. Nech nám
odkaz zmŕtvychvstalého Krista pretrvá čo najdlhšie a nech
nás povzbudzuje v každom z našich nasledovných dní.
A keďže žiť chceme aj naďalej, musíme našu snahu a počínanie prispôsobiť podmienkam,
ktoré nám diktujú aktuálne platné nariadenia štátnych autorít, vrátane obmedzení z nich
plynúcich. Verím, že pre mnohých je tento stav ďalej neakceptovateľný, mali by sme to ale
vydržať a nevystavovať seba a ani tých druhých nebezpečenstvu. Žiť musí aj obec. Pracovali
sme na viacerých projektoch, aby sme zabojovali o dotácie z rôznych zdrojov. Hlavnou
aktivitou pre tento rok bude výstavba hasične na záhradách za Jednotou, na ktorú máme
združené finančné prostriedky z ministerstva vnútra a usporené peniažky z minulého roka
alebo úverové zdroje, ak úspory budeme chcieť použiť na iné aktivity. Výstavba bude prebiehať
kombinovane z pohľadu rozdelenia práce. To, čo si budeme vedieť urobiť sami, nebudeme
objednávať (betonáže, inžinierske siete, murovanie ...). Špecifické práce - stavba oceľovej
konštrukcie bude realizovaná dodávateľsky s výberom cez verejné obstarávanie. Z pozície
starostu obce dúfam, že sa nezahanbia ani ruky členov DHZO, ktorí sami sebe brigádnicky
vypomôžu. Druhou, už obecným zastupiteľstvom odsúhlasenou jarnou aktivitou, je výstavba
multifunkčného ihriska na školskom dvore, ktorá bude realizovaná obchodnou
spoločnosťou SLOB-real v zastúpení Branislava Slobodníka a FK Podkonice za spoluúčasti
obce. Výsledok práce a technológia ihriska bude obci odovzdaná ako dar a bude slúžiť tak
deťom zo školy ako aj širokej športovej verejnosti. Predpokladaná hodnota vybudovaného
diela a teda aj daru bude 70000 eur.
V priebehu marca sa napriek nutnému prerušeniu práce zo strany dodávateľa, z dôvodu
ochorenia na COVD-19, podarilo v školskej jedálni sprevádzkovať konvektomat a na prvú
šupu ako overenie zariadenia sa podarilo pripraviť výborné parené buchty. A ako chutili
škôlkarom, to sa dozviete na budúce.
Veľa pekných jarných dní a pevné zdravie všetkým.
Ivan Barla, starosta obce
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OBEC INFORMUJE
DANE A POPLATKY
Oznamujeme občanom, že dane a poplatky sa začnú vyberať od 3. 5. 2021.
Súčasne sa budú vyberať aj cintorínske poplatky. Touto cestou na vás
apelujeme, aby ste sa v rámci rodiny dohodli, kto bude platcom za hrobové
miesto. Na úrade vám bude vystavená nová zmluva s dobou trvania 10 rokov.
Za pochopenie ďakujeme.
VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD
V čase od 26. - 30. 4. 2021 bude prebiehať v našej obci zber
veľkoobjemového odpadu. Žiadame občanov, aby do kontajnera
nevhadzovali nebezpečný odpad (napr. farby, laky) a v prípade veľkých kusov
ho porozbíjali na menšie časti (napr. nábytok, skrine). O umiestnení
kontajnerov vás budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu a
služby SMS.
ZBER ELEKTROODPADU
Pripomíname občanom, že od 6. apríla prebieha zber elektroodpadu. Ten
môžete vložiť do žltej búdky pri starom cintoríne nad areálom
poľnohospodárskeho družstva. Odpad sa bude zbierať až do konca apríla. Na
zber nebudú určené hodiny. Búdka bude otvorená nepretržite. Zároveň vás
žiadame, aby ste pri manipulácií využívali celý priestor búdky a nevyberali
súčiastky z už odovzdaného elektroodpadu. Po zistení nerešpektovania budú
opätovne zavedené hodiny pre odovzdanie elektroodpadu.
OZNAČENIE KUKA NÁDOB
Na základe požiadavky od zberovej spoločnosti, by sme vás touto cestou
chceli požiadať, aby ste si kuka nádoby, ktoré sú určené na zber komunálneho
odpadu označili číslom domu.
ČISTENIE ULÍC
Ďakujeme pekne všetkým spoluobčanom bývajúcim na hlavnej ceste cez
dedinu, že na viackrát pozametali priestory, vrátane ulice pred svojimi domami.
Regionálna správa ciest bola požiadaná, aby zvážili dôsledne každý
zamýšľaný posyp alebo už viac neposýpali kamennou drvou úseky priamo v
dedine, pretože občania vynaložili viackrát veľa úsilia na vyčistenie
priestranstiev pred domami. Možno nás práve pekné počasie na konci februára
a začiatku marca oklamalo, keď nás pozvalo, aby sme sa chytili metiel a lopát a
urobili poriadok pred našimi domami. Bohužiaľ mocnejšia príroda nám
následne poslala dvakrát sneh a cestári asi potrebovali minúť deponovanú drvu
a preto nám dedinu ešte dvakrát vypieskovali.
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OBEC INFORMUJE
KOMPOSTÉRY
V minulom roku si väčšina domácností v našej obci prebrala kompostér. Tí
ktorí tak neurobili z akéhokoľvek dôvodu, či už majú vlastný kompostér alebo
kompostovať jednoducho nechcú, je potrebné zdokladovať túto skutočnosť
vypísaním čestného prehlásenia. Po kontrole bude domácnostiam, ktoré si
neprevzali kompostér, doručený do schránky dokument čestného prehlásenia
pracovníkom obecného úradu, ktorý bude potrebné vypísať, podpísať a doručiť
na OÚ. Občanom, ktorí dodatočne prehodnotili svoje rozhodnutie a chcú si
prevziať kompostér odporúčame, aby sa ozvali na obecný úrad.
INFORMÁCIA O STAVE SČÍTANIA OBČANOV V OBCI
Ako už bola viackrát verejnosť informovaná, s koncom marca skončila prvá fáza sčítania
obyvateľov v SR. V našej obci sa samosčítalo cez web aplikáciu Štatistického úradu až 98,47%
obyvateľov. Ďakujeme za každý hlas pre Podkonice. Tieto percentá znamenajú, že práca sčítacích
komisárov v druhej fáze bude jednoduchá. O priebehu druhej fázy sčítania vás budeme informovať,
akonáhle pominú súčasné protiepidemiologické obmedzenia.
OZNAM PRE MAJITEĽOV PSOV
Z dôvodu viacerých upozornení na voľne pohybujúce sa psy po obci a veľké znečistenie
exkrementami chceme chovateľov psov požiadať, aby ste pri venčení psov vždy používali vôdzku a
náhubok a exkrementy po vašich miláčikoch odstránili. Udržujme si obec v čistote. Taktiež žiadame
majiteľov, aby si zabezpečili svojich psov proti úteku z dvora. Na voľne pobehujúce psy bude
zavolaná odchytová služba na náklady majiteľa.

ÚROVEŇ TRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI ZA ROK 2020
Po ukončení roka a spočítaní všetkých položiek odpadu dávame na vedomie širokej
verejnosti, že naša obec v zmysle zákona § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za
uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dosiahla v roku 2020
úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 31,51 %.
Podľa Nariadenia vlády SR č. 300 zo 6. novembra 2018, ktorým sa ustanovuje výška
sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z
poplatkov za uloženie odpadov bude naša obec platiť za každú tonu odpadu uloženého na
skládke v čase od 1.3.2021 do 28.2.2022 sadzbu 22 eur. Oproti minulému roku 2020, v ktorom
sme boli v pásme vytriedenia rovnako medzi 30-40% a platili sme 13 eur za tonu, to znamená
zvýšenie o 9 eur na tonu. Celkom pri našom ročnom objeme komunálneho odpadu cca 150
ton (vrátane veľkoobjemového odpadu) je to zvýšenie o 1350 eur.
Týmto výsledkom sme niekde uprostred medzi okolitými samosprávami. Snahy zlepšiť
úroveň vytriedenia narážajú na jednej strane na našu nedisciplinovanosť, na druhej strane na
nedotiahnutý proces likvidácie niektorých zložiek odpadu. V prípade, že sa nám nepodarí
posunúť sa v úrovni triedenia na vyššiu úroveň, zostane sadzba za uloženie odpadu na skládke
na úrovni 22 eur za tonu aj pre budúce roky (ak nedôjde k jej zmene).
Ivan Barla, starosta obce
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ŠKOLA
MAREC V NAŠEJ ŠKOLE
„Knihy sú najtichším a najstálejším priateľom, sú najprístupnejším a najmúdrejším
poradcom a najtrpezlivejším učiteľom.“ Charles William Eliot
Marec - mesiac knihy sa v našej škole niesol v duchu fantázie. V rámci vyučovania sme sa
ocitli vo svete rozprávok, vesmíru, ale aj ako kuchári sme varili polievku priateľstva. V školskom
klube sa deti počas oddychu po dobrom obede na chvíľu zahĺbili do stránok svojich obľúbených
kníh. Samozrejme deti s radosťou pokračujú v čítaní počas celého roka, pretože pani učiteľky
už od 1. ročníka vštepujú svojim žiakom aké sú knihy skvelé. Nielenže nám otvárajú bránu k
múdrosti a rozširujú naše obzory, robia nás lepšími ľuďmi a parádne si pri nich oddýchneme.
Tradične sme sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže s názvom Vesmír očami detí.
Deti pracovali na svojich výkresoch rôznymi technikami a vytvorili mnoho zaujímavých prác,
ktoré sme zaslali do okresného kola. Držte palce, aby aspoň pár našich výtvorov postúpilo do
celoslovenského kola.
Svetový deň Downovho syndrómu - 21. marca, sme tento rok oslávili veľkolepejšie.
Okrem rozdielnych ponožiek na nohách, ktoré symbolizujú jedinečnosť týchto ľudí, sme deň
strávili v spoločnosti milej návštevy. Dievčatko Ema s Downovým syndrómom, si nás svojou
„jedinečnosťou a rozdielnosťou“ získala. Deti sa veľmi tešili z novej kamarátky a už teraz sa
nevedia dočkať ďalšieho stretnutia.
V rámci predmetu Informatika dostala pani učiteľka Monika nápad vytvoriť so žiakmi 3. a 4.
ročníka školský časopis. Po rozdelení úloh sa deti do vytvárania jednotlivých stránok s vervou
pustili a raz - dva bolo prvé číslo na svete. Dostal názov ZVONČEK a prečítať si ho môžete na
FB stránke školy, alebo na www.zspodkonice.edupage.org.
Mgr. art. Zuzana Polónyová

URBÁR
ZÁPIS DREVA
Urbárske pozemkové spoločenstvo v Podkoniciach, oznamuje
svojim členom, že zápis dreva na samovýrobu ako aj vlákninového
dreva zo zásob sa uskutoční:
- pondelok 12. apríla 2021 od 18:00 do 19:00 hod.
- štvrtok
15. apríla 2021 od 18:00 do 19:00 hod.
- štvrtok
22. apríla 2021 od 18:00 do 19:00 hod.
Po týchto termínoch už nebude možné zapisovať vlákninové drevo zo zásob !!!
Zápis bude prebiehať v kancelárii Urbárskeho a Pasienkového pozemkového spoločenstva
v budove obecného úradu v zmysle aktuálnych hygienických opatrení a platných nariadení
vlády SR.
Vstup len jedna osoba s prekrytím tváre!
Dušan Koctúr
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FARSKÉ OKIENKO
Milí bratia a sestry,
celý rok postupne prechádzame rôznymi tradíciami, kde si pripomíname skutočnú pravdu,
ktorá nám hovorí o putovaní nás a Cirkvi týmto svetom. Sú to pre nás chvíle, kde sa dotýkame
nášho bytia s dotykom Boha. Hlbšie sa zamýšľame a ponárame sa do našich duší.
Cez pôstne obdobie sme sa snažili niečo si odoprieť a niekedy sme boli na strane víťazstva
a niekedy na strane porazených. Vždy sme ale vedeli, že Boh nás miluje aj ako víťazov, aj ako
porazených. Má rád naše zápasy, zapieranie sa pre Neho samého. Náš vnútorný boj je pre
Neho víťazstvo. A tento boj zvádzame najviac cez pôstne obdobie, ale aj počas celého roka. A
preto snáď, vychádzame po Veľkej noci silnejší a ostražitejší.
Počas Veľkej noci sme si pripomínali Krista, ktorý sa za rozorvané vnútra našich duší
obetoval svojim životom a smrťou na kríži. Za nás, ktorí zlyhávame. Za nás, ktorí ten zápas
prehrávame. No On nám daruje svoj život.
Ako Judáš, Peter zradili Krista, takto ho aj mi denne zrádzame svojim bozkom a
zapieraním. Umývame si ruky nad hriechom, ktorý nie je náš. Veľkňazi Krista nechali obviniť,
lebo sa ho báli, báli sa jeho moci. Moci, ktorou bola iba jeho láska. Iba lásku nám chce ukázať a
dať. Ozaj sa jej tak bojíme? Bojíme sa milovať navzájom? Vieme Krista prijať do svojich
životov? Veľká noc nás to učí. Vziať kríž a kráčať s ním celý život. Padnúť a postaviť sa sním.
Nechať si utrieť svoju tvár od potu a krvi, a kráčať ďalej. Nechať sa ukrižovať, obetovať pre
Krista a vnútri zomrieť pre Neho.
Druhá Veľkonočná nedeľa je nedeľa Božieho
milosrdenstva. Boh nás objíma svojou obrovskou
milosrdnou láskou. Modlíme sa deviatnik k Božiemu
milosrdenstvu. Kristus skrze Faustínu nám daruje
obrovské milosrdenstvo. Ježiš povedal svätej
Faustíne: „Nech sa žiaden hriešnik nebojí priblížiť
sa ku mne.“ V denníku sestry Faustíny nás Ježiš
pozýva čerpať z jeho nekonečného milosrdenstva a
dôverovať jeho súcitu a odpusteniu. Sľubuje veľkú
milosť tým, ktorí budú ohlasovať jeho veľké
milosrdenstvo. „Ja sám ich budem v hodinu smrti
chrániť ako svoju chválu. Aj keby hriechy duše boli
čierne ako noc, ak sa hriešnik obráti k môjmu
milosrdenstvu, vzdáva mi najväčšiu slávu a je cťou
môjho umučenia. Keď duša oslavuje moju dobrotu,
satan sa pred ňou trasie a uteká na samé dno pekla“
(Denníček, 378).
Kristus neprestajne klope na dvere nášho srdca,
aby nám pripomenul, že ak sa budeme utiekať k
jeho Božiemu milosrdenstvu, oslobodí našu dušu
od zlého, obnoví našu lásku a očistí naše úmysly.
Hriech je náš najväčší priestupok, lebo nás vedie k
strašnému koncu a k večnému zatrateniu.
Dôverovať Ježišovi, modliť sa k nemu a spoliehať sa naňho to je cesta k našej spáse.
Sme stvorení pre večný život. Náš život je obrovský dar. Putujeme s ním do náruče nášho
Otca. Priatelia, chváľme Pána, chváľme život. Nechajme Ježiša kráčať s nami.
Martin Pečarka, správca farnosti
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EKOLÓGIA
VYČISTIME SI CHOTÁR!
Po skončení zimy a ústupe snehu je zvykom upratovať. Upratujeme svoje domácnosti,
dvory a záhrady, či štrk zo zimnej údržby na kúsku cesty pre našimi domami. Väčšina z nás sme
azda čistotné tvory - a tak sa snažíme aj správať. Záleží nám na tom, ako vyzerá náš oplotený
kúsok sveta. No tu pravdepodobne končíme. Kdekoľvek inde, predovšetkým na verejných
miestach alebo v prírode je nám neporiadok a odpad tam - kde nepatrí, ľahostajný. Mnohokrát
opovrhneme, ako toto vôbec niekto dokáže a očakávame, že snáď to niekto iný uprace. Opak je
však pravdou a problém zotrváva. Pre životné prostredie odpad ostáva záťažou, s ktorou si
samo neporadí.
Preto sa pokúsme odhodlať počas našich prechádzok po bližšom alebo vzdialenejšom
okolí obce. Ak môžeme, namiesto rúk vo vreckách pozbierajme aspoň ten odpad, ktorý sami
vládzeme.
Ako býva zvykom v Podkoniciach už nejeden rok, po veľkonočných sviatkoch sa chystáme
zbierať odpadky najmä popri cestách, ktoré smerujú do Podkoníc. Pridajte sa k nám
kedykoľvek v apríli počas vašej prechádzky! V tomto mesiaci (22. apríla) má totiž naša Zem
svoj Deň - preukážme teda svoju úctu k nej!
Martin Halaj

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
60 rokov

Jubilanti

Anna Očenášová

50 rokov
Andrea Turčanová

65 rokov
Ján Plachý
Ľubomíra Plachá
Jozef Stajanča
Anna Kostúrová

55 rokov
Stanislav Gregor
Roman Slovák

Narodila sa

Helena Barlová
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Podkonice konaného 8. marca 2021
Prítomní poslanci: 7 - Mgr. Juraj Barla, Patrik Hlinka, Mgr. Tomáš Kmeť a Ing. Jaroslav
Kostúr (prítomní osobne),
Ing. Ľuboš Hošala, Mgr. Jana Šípková a Ing. Michal Vráb (prítomní cez
videokonferenciu prostredníctvom programu ZOOM)
Rokovania sa zúčastnilo 7 poslancov (uvedení sú vyššie). Pri každom uznesení nájdete
hlasovanie poslancov a v prípade, že všetci prítomní hlasovali ZA prijatie návrhu, je pomer
hlasov zapísaný ako 7:0:0 (ZA : PROTI : ZDRŽAL SA). Ak poslanci hlasovali rozdielne, alebo
neboli všetci prítomní, je toto hlasovanie zapísané menovite pod konkrétnym uznesením.
Uznesenie č. 358/2021
5:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice (ďalej OZ Podkonice) schvaľuje predložený návrh
programu Obecného zastupiteľstva na deň 8.3.2021.
ZA:
5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 359/2021
5:0:0
Obecné zastupiteľstvo v Podkoniciach po prerokovaní
I. schvaľuje overovateľov zápisnice: Juraj Barla a Patrik Hlinka
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení predseda: Jaroslav Kostúr a člen: Ľuboš Hošala
III. určuje za zapisovateľa zápisnice: Jana Valentová a uznesení: Jaroslav Kostúr
ZA:
5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 360/2021
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ zo
dňa 25.1.2021.
Prítomní: 5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková

Uznesenie č. 361/2021
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o finančnom stave obce ku dňu 28.2.2021.
Prítomní: 5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková

Uznesenie č. 362/2021
5:0:0
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z predchádzajúcich OZ
prijatých v rokoch 2019-2020, ktoré boli k 31.12.2020 v plnení.
Prítomní: 5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková

...pokračovanie na ďalšej strane
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie č. 363/2021
OZ Podkonice berie na vedomie správu o výsledku kontroly č. 1/2021 - kontrola
vybavovania podaných žiadostí, doručených obci podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám v roku 2020.

5:0:0

Prítomní: 5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková

Uznesenie č. 364/2021
5:0:0
OZ Podkonice schvaľuje presunutie bodu 7 rokovania na najbližie obecné zastupiteľstvo,
na ktorom bude prítomný hlavný kontrolór obce.
ZA:
5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 365/2021
5:0:0
OZ Podkonice schvaľuje presunutie bodu 8 rokovania na najbližie obecné zastupiteľstvo,
na ktorom bude prítomný hlavný kontrolór obce.
ZA:
5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 366/2021
4:0:1
OZ Podkonice schvaľuje:
1. Územný plán obce Podkonice, Zmeny a doplnky č.2
2. spôsob prerokovania návrhu Územného plánu obce Podkonice, Zmeny a doplnky č.2 a
rozhodnutie o námietkach a pripomienkach vznesených pre jeho prerokovaní.
ZA:
4 - Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr
PROTI:
0
Zdržal sa: 1 - Jana Šípková

Uznesenie č. 367/2021
4:0:1
OZ Podkonice uznáša sa na všeobecnom záväznom naradení obce Podkonice, ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Podkonice podľa Zmien a doplnkov č.2.
ZA:
4 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr
PROTI:
0
Zdržal sa: 1 - Jana Šípková

Uznesenie č. 368/2021
5:0:0
OZ Podkonice schvaľuje VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky.
ZA:
5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

...pokračovanie na ďalšej strane

Apríl 2021

8

ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie č. 369/2021
5:0:0
OZ Podkonice schvaľuje preloženie 8. ročníka Tonkovičových slávnosti na rok 2022.
ZA:
5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 370/2021
5:0:1
OZ Podkonice schvaľuje zámer na predĺženie kanalizácie v lokalite Pod Bukovinou (popri
potoku) až po cestu smerujúcu na Breziny poza Bukovinu.
ZA:
5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Michal Vráb
PROTI:
0
Zdržal sa: 1 - Jana Šípková

Uznesenie č. 371/2021
5:0:1
OZ Podkonice schvaľuje prípravu a spracovanie projektovej dokumentácie pre územné a
stavebné konanie pre kanalizáciu Pod Bukovinou (popri potoku).
ZA:
5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Michal Vráb
PROTI:
0
Zdržal sa: 1 - Jana Šípková

Uznesenie č. 372/2021
6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje vybágrovanie a vyčistenie zdrže, ktorá slúži na chladenie v
obecnej pálenici Bukovina.
ZA:

6 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Michal Vráb,
Jana Šípková,
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 373/2021
6:0:1
OZ Podkonice schvaľuje zámer na výstavbu Multifunkčného ihriska na školskom dvore v
priestore od Nivy.
ZA:

6 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr,
Michal Vráb
PROTI:
0
Zdržal sa: 1 - Jana Šípková

Uznesenie č. 374/2021
5:0:2
OZ Podkonice schvaľuje na výstavbu Multifunkčného ihriska alokovanie financií do 10.000
EUR z rozpočtu obce.
ZA:
5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr
PROTI:
0
Zdržal sa: 2 - Jana Šípková, Michal Vráb

...pokračovanie na ďalšej strane
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie č. 375/2021
5:1:1
OZ Podkonice schvaľuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Podkonice na roky 2019 - 2028.
ZA:
5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Michal Vráb
PROTI:
1 - Ľuboš Hošala
Zdržal sa: 1 - Jana Šípková

Uznesenie č. 376/2021
6:0:1
OZ Podkonice schvaľuje prípravu geometrických plánov, ako podklad na delimitáciu parciel
vo vlastníctve SR v prospech obce Podkonice, súvisiacich s lokalitami Niva, futbalové
ihrisko a komunikačnou infraštruktúrou v obci.
ZA:

6 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr,
Michal Vráb
PROTI:
0
Zdržal sa: 1 - Jana Šípková

Uznesenie č. 377/2021
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o podaní žiadosti na Envirofond na projekt
rekonštrukcie ZŠ - výmena okien, zateplenie.
Prítomní: 7 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr,
Jana Šípková, Michal Vráb

Uznesenie č. 378/2021
7:0:0
OZ Podkonice schvaľuje prípravu projektovej dokumentácia na zateplenie objektu ZŠ v
prípade, že žiadosti nebude vyhovené.
ZA:

7 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr,
Jana Šípková, Michal Vráb
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 379/2021
7:0:0
OZ Podkonice schvaľuje zabezpečenie spolufinancovania celkových oprávnených
výdavkov projektu Energetický audit - obec Podkonice vo vyhlásenej výzve OPKZP-PO4SC441-2019-53, špecifický cieľ – 4.4.1 v rámci operačného programu – Operačný program
kvalita životného prostredia vo výške 950,00 € s DPH). V prípade schválenia projektu obec
z rozpočtu zabezpečí financovanie prípadných neoprávnených výdavkov.
ZA:

7 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr,
Jana Šípková, Michal Vráb
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 380/2021
7:0:0
OZ Podkonice schvaľuje presunutie bodu 19 rokovania na najbližie obecné zastupiteľstvo
a vyžiadanie si ďalšej cenovej ponuky okrem návrhu od StVS Servising.
...pokračovanie na ďalšej strane
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie č. 381/2021
7:0:0
OZ Podkonice schvaľuje zmluvu medzi Slovenskou poštou, a.s. a obcou Podkonice na
zabezpečenie služby Zmluvný výdaj zásielok PLUS.
ZA:

7 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr,
Jana Šípková, Michal Vráb
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 382/2021
7:0:0
OZ Podkonice schvaľuje zmluvu medzi STVPS, a.s. a obcou Podkonice na prevádzku
infraštruktúrneho majetku - ČOV Podkonice.
ZA:

7 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr,
Jana Šípková, Michal Vráb
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 383/2021
5:1:1
OZ Podkonice schvaľuje na zabezpečenie investičnej činnosti v obci, najmä na
dofinancovanie výstavby objektu hasičskej zbrojnice a jej vybavenia zobrať úver vo výške
40.000,- EUR na obdobie 18 mesiacov vo VÚB, a.s. za podmienok podľa predloženej
ponuky 3M EURIBOR + Úroková marža 0,89 %.
ZA:
4 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr
PROTI:
1 - Michal Vráb
Zdržal sa: 1 - Jana Šípková

Uznesenie č. 384/2021
6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje finančnú spoluúčasť 5% pre zapojenie sa do výziev cez BBGMP,
konkrétne: modernizácia škôlky, dopravný passport (výmena dopravného značenia) a
výmena aeračných prvkov a vzduchových rozvoodov na čističke odpadových vôd.
ZA:

6 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr,
Jana Šípková
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 385/2021
6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje zvýšenie odplaty za odvoz 1 tony komunálneho odpadu na 50 €.
ZA:

6 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr,
Jana Šípková
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

V Podkoniciach 9.3.2021
Všetky uznesenia (358 - 385) podpísal:
JUDr., Ing. Ivan Barla, starosta obce
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FARSKÉ OZNAMY 12.4. - 9.5.2021
féria
12.4.

féria

+ Anton Lacko

+ Anastázia

19.4.

féria
13.4.

féria

Sv. omša nebude

Sv. omša nebude

20.4.

féria
14.4.

15.4.

16.4.

féria

+ Mária a Alžbeta

21.4.

féria
Za zdravie a Božie požehnanie
pre vnučku a celú rodinu
féria

22.4.

+ Anna a Ján Budaj a syn Jozef

+ st. rodičia Jarmila a Vojtech
féria
Poďakovanie za 50 rokov manželstva
a prosba o ďalšie požehnanie...
Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka
+ Anna, manžel a syn

23.4.

féria
17.4.

féria

+ Anton, Emília Balková a brat Viliam
3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

18.4.

9.00 - Za farnosť

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

LIVE

9.00 - Za farnosť

25.4.

féria
26.4.

+ Milan Barla

24.4.

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

+ Vilma, Ondrej, deti a st. rodičia

+ Anna Forgačová

3.5.

féria
27.4.

28.4.

29.4.

féria

+ Mikuláš
féria
Podakovanie za prežité roky
a Božiu pomoc do dalších rokov
Svätej Kataríny Sienskej, panny

féria
5.5.

Za duše v očistci

6.5.

+ st. rodičia Budajoví a Tonkovičoví

Za obrátenie hriešnikov

7.5.

8.5.

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
2.5.

9.00 - Za farnosť

LIVE

+ rodičia Anna, Alexander,
bratia, sestry a st. rodičia
féria

Svätého Jozefa, robotníka - spomienka
1.5.

Sv. omša nebude

4.5.

féria
30.4.

LIVE

Za zdravie a BP pre Jurajov
féria
+ rodičia Jozef Očenáš a Irma
a Ján Melich a Anna
féria
+ rodičia Júlia a Juraj a ich rodičia
6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

9.5.

Sv. omše cez týždeň budú slúžené bez účasti veriacich.
Nedeľné sv. omše budú streamované na YouTube Farnosť Podkonice
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Apríl 2021

9.00 - Za farnosť

LIVE

LIVE

Martin Pečarka
správca farnosti
tel.: 0908 256 527
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